
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 
19.09.2012 

(v budově vilky areálu Kampusu od 14:00) 

 

Prezenční listina:   8 senátorů 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.,  
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.,  
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.,  
Mgr. Radka Michelová, 
Tomáš Klener,  
Volodymyr Volf, 
Kristýna Kulštejnová,   
Lucie Kašparová, 

 
Omluveni: Michaela Lišková, Ing. Petr Kačírek, PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D., 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 
 
 
Hosté:      proděkan pro rozvoj a informatiku RNDr. Jaroslav Koutský, 
     proděkan pro studium Mgr. Jaroslav Holas 
 

Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů. 

 

Program řádného zasedání:  
 
1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP. 

2. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FSE UJEP ze dne 16. 5.2012. 

3. Představení nového proděkana pro vnější vztahy doc. PhDr. Pavla Kuchaře, CSc. 

4. Podmínky přijímacího řízení na červen 2013.  

5. Schválení členů disciplinární komise FSE UJEP. 

6. Různé. 

 
 
Ad 1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 

Předseda Petr Hlaváček přivítal všechny přítomné na řádném zasedání akademického 
senátu FSE UJEP. Konstatoval, že podle prezenční listiny se senát sešel v počtu 8 členů na 
svém prvním zasedání v akademickém roce 2012/2013 a je usnášeníschopný. Petr Hlaváček 
nechává hlasovat o předloženém programu jednání. 

http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=61
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=52
mailto:radka.michelova@ujep.cz
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=24


 
Návrh: Schválení programu jednání AS FSE UJEP. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen.  
 
 
 
Ad 2. Schválení zápisu z předchozího řádného zasedání AS FSE UJEP  
 

Předseda Petr Hlaváček ohlásil další bod jednání, kterým bylo schválení zápisu 
z řádného zasedání ze dne 16. května 2012. Petr Hlaváček navrhuje hlasovat o schválení 
zápisu z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 16 května 2012.  
 
Návrh:  Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 16. května 2012. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování:  Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 16. května 2012byl schválen 
bez připomínek. 

 

Ad. 3. Představení nového proděkana pro vnější vztahy doc. PhDr. Pavla Kuchaře, CSc. 
 

Petr Hlaváček nechal projednávat další bod programu schůze. Hned na začátku 
omluvil nepřítomného Pavla Kuchaře, který se z důvodu zahraniční cesty nemohl zasedání 
akademického senátu zúčastnit. Proto předal slovo Jaroslavu Koutskému, který všem 
přítomným předložil životopis proděkana a stručně představil dosavadní pedagogickou 
činnost Pavla Kuchaře na FSE UJEP. Radka Michelová dodala, že za dobu své spolupráce 
s Pavlem Kuchařem jej může charakterizovat jako vstřícného, reprezentativního člověka, 
který umí jednat s lidmi. Petr Hlaváček zdůraznil, že jmenování nového proděkana musí být 
procedurálně schváleno akademickým senátem, proto nechal Petr Hlaváček přítomné 
senátory hlasovat.        

 
Návrh:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje jmenování proděkana pro vnější vztahy  

Pavla  Kuchaře. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování:  návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 

 



Ad 4. Podmínky přijímacího řízení na červen 2013 
 

Petr Hlaváček nechal projednávat další bod programu schůze a předal slovo Jaroslavu 
Holasovi, který je za sestavení podmínek zodpovědný. Jaroslav Holas v krátkosti představil 
předkládaný návrh. Poznamenal, že se původně uvažovalo o nahrazení vstupního testu 
z matematiky, nicméně pro přijímací řízení v roce 2013 zůstanou podmínky beze změny. 
Také informoval senát o schůzce, která proběhla se zástupcem společnosti SCIO, jejichž 
služeb fakulta využila před třemi roky při přijímacím řízení pro obor sociální práce. Schůze se 
účastnil i proděkan pro vědu a výzkum Miroslav Barták. Jaroslav Holas uvedl, že nová 
spolupráce se společností SCIO by do budoucna nebyla vyloučená, ale zdůraznil, že současné 
podmínky přijímacího řízení zůstávají stejné, tj. bez použití SCIO testů. 

Jana Šimsová se dotázala, jaký užitek by pramenil z případného zrušení testu 
matematiky a jeho nahrazení testy SCIO. Dle jejího názoru zatím s přijímacími testy 
z matematiky nebyly žádné problémy, zatímco náklady, které jsou spojeny se službami SCIO 
by mohly zájemce odradit. Jaroslav Holas odůvodnil úvahu upustit od testu z matematiky, 
tím, že fakulta potřebuje zachovat jakousi rovnováhu v počtu přijímaných studentů. Podle 
Jaroslava Holase by mohl v budoucnu přijímací test z matematiky odradit značný počet 
studentů, kteří dají přednost jiné fakultě, jenž služeb SCIO využívá. Jaroslav Holas však opět 
uvedl, že spolupráce se společností SCIO je brána pouze jako možnost do budoucna a pro 
přijímací řízení v roce 2013 zůstávají v platnosti podmínky z roku předcházejícího, včetně 
testu z matematiky. Lucie Kašparová také uvedla, že samotná příprava na SCIO testy je 
časově a finančně nákladná, neboť je nutné dokoupit a nastudovat příslušnou literaturu, což 
by celkově více odrazovalo uchazeče od účasti v přijímacím řízení.  

Petr Hlaváček se zeptal na výsledky předcházejícího přijímacího řízení roku 2012, kdy 
platily stejné podmínky. Jaroslav Holas přítomné informoval, o tom že v přijímacím řízení 
2012 bylo fakultou přijato cca. 520 uchazečů k bakalářskému studiu. Přesnější statistika bude 
k dispozici na konci měsíce října. Jelikož k předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky 
ze strany přítomných senátorů, nechal Petr Hlaváček o návrhu hlasovat.  

 
 
Návrh: AS FSE UJEP schvaluje podmínky přijímacího řízení na červen 2013. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 
 
Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 
 
Ad. 5. Schválení členů disciplinární komise FSE UJEP 

 
Petr Hlaváček nechal projednávat další bod programu schůze, opět předal slovo 

Jaroslavu Holasovi, který přítomným předložil návrh na složení disciplinární komise FSE UJEP, 
a požádal senát o schválení. Petr Hlaváček namítl, že Lenka Petláková, která je mezi 
navrhovanými členy komise, působí na studijním oddělení, což je podle jeho názoru 
v rozporu s § 31, zákona o vysokých školách., neboť podle § 31: “ Členy disciplinární komise 
fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty.” Petr Hlaváček 
také řekl, že celou záležitost projednal s děkanem, který souhlasil s tím, že by Lenka Petláková 
neměla být Akademickým senátem jmenována členem disciplinární komise. Jaroslav Holas 
námitku přijal a nabídl předložit právnímu oddělení university k posouzení disciplinární řád FSE 



UJEP, zda neodporuje zákonu o vysokých školách. Jana Šimsová také upozornila Jaroslava 
Holase na formální stránku předkládaného návrhu, kde se hovoří o ustanovení Disciplinární 
komise pro zimní semestr akademického roku 2012-2013, přičemž podle zákona o vysokých 
školách, je mandát Disciplinární komise dvouletý.   Jaroslav Holas slíbil předložit přepracovaný 
návrh na příští schůzi AS FSE UJEP. Petr Hlaváček vyzval senátory k hlasování o návrhu 
v uvedeném znění.   

 
Návrh: AS FSE UJEP neschvaluje předkládaný návrh disciplinární komise FSE UJEP pro 
akademický rok 2012/2013. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

Závěr hlasování: předložený návrh disciplinární komise FSE UJEP nebyl přijat. 

 

Ad. 6. Různé 

Petr Hlaváček ohlásil poslední bod programu. U této příležitosti informoval Petr 
Hlaváček přítomné o odstoupení senátora Martina Langa, spojeného s dobrovolným 
ukončením prezenční formy studia na FSE. Proto bude v nejbližší době kontaktovat další 
kandidáty z voleb, kteří by mohli Martina Langa v AS FSE UJEP nahradit.  

K další diskuzi nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné podněty, Petr Hlaváček 
poděkoval všem za účast na zasedání, stanovil příští zasedání AS FSE UJEP na termín 17. října 
2012 a schůzi ukončil. 
 

 

 

Zápis dne 19.09.2012 provedl Volodymyr Volf.      
         

 
Schválil  ….…………………………………. 

                       Ing. Petr Hlaváček, Ph. D.  
     Předseda AS FSE UJEP 

 


